
Buurt bijeenkomst Nieuwe Uitleg met de commissie Veiligheid en 
Openbare Ruimte    (Theo Schriks en Janine Brugman)
Datum 23 mei 2017 Plaats: Cafe De Zwaan Bakel
Kort verslag
Er was een grote groep bewoners uit de Nieuwe uitleg die waren gekomen op 
deze bijeenkomst. Nadat de voorzitter zich had voorgesteld heeft hij een 
aantal punten eerst benoemd uit een mail die de commissie had ontvangen 
van de gemeente Gemert-Bakel. De antwoorden die men had geformuleerd 
waren zeker niet naar alle tevredenheid, sterker nog de commissie was zeer 
verontwaardigd door deze brief.
Geschiedenis: Er was een rondgang geweest eind januari 2017 samen met 
een deskundige van de gemeente Gemert-Bakel. Na de rondgang in Bakel 
was de afspraak gemaakt na ongeveer 5 weken in ieder geval de conclusies 
te benoemen met argumentatie wanneer wel of wanneer iets niet kon worden 
gerealiseerd. Pas half april ontving de commissie een mail van de gemeente. 
De voorzitter heeft wat betreft de Nieuwe Uitleg de tekst voorgelezen van de 
gemeente. Hierop is vanuit de Nieuwe Uitleg gereageerd dat men tevens ook 
niet tevreden was met het antwoord. Men vond het ook raar dat er geen 
argumentatie werd benoemd. Het enige dat er duidelijk in stond is dat men 
medio half 2017  met de gemeenteraad hier mee in gesprek ging en dat men 
een voorstel van besluit medio oktober 2017 aan de raad kon voorleggen. 
Hieruit is er spontaan een actiecomité opgestaan uit de bewoners van de 
Nieuwe Uitleg. Men gaat aan de slag om eerst een plan van aanpak te gaan 
maken met actiepunten die men in volgorde wil voorleggen aan alle 
bewoners van de Nieuwe Uitleg.
De commissie wil wel als ondersteuner deze actiecomité voorzien van kleine 
mogelijkheden zoals een ruimte om eventueel een bijeenkomst te houden. Er 
is afgesproken dat de voorzitter van het actiecomité hierover in contact blijft 
met de voorzitter van de commissie Veiligheid en Openbare Ruimte. De 
aanwezige raadslid heeft aangeboden indien er zaken zijn dat men haar ook 
kan inschakelen gezien de korte lijntjes met de fractie en de gemeenteraad.
Kortom: Hier ziet men weer eens dat burgerparticipatie mensen mobiliseert 
om over te gaan tot actie. Ook werd er genoemd dat er te hard werd gereden 
door motorvoertuigen of daar ook iets aan gedaan kon worden? Hierop heeft 
de voorzitter van de commissie aangegeven dat dit gemeld zal worden aan 
de buurtbrigadier.
Het was een geslaagde avond met deze buurt en men is aan de slag gegaan. 
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